70mm

FRONT

Kérjük töltse ki az alábbi táblázatot, és küldje
vissza a Muzix Group Kft. részére a plusz 12
hónap garanciáért.

Személyes adatok
Vásárlás dátuma:

Model:

Vásárlás helye:

SPECIFIKÁCIÓ

Garancia
A készülékre 1+1* év korlátozott garanciát
vállalunk. A garancia nem vonatkozik a
tartozékokra, az akkumulátorra, normál
használatból eredő kopásokra, nem
rendeltetésszerű használatból eredő hibákra.
Meghibásodás esetén forduljon a helyi
forgalmazóhoz, vagy a márkaképviselethez
segítségért.
*a +1 év regisztrációhoz kötött.

Kimeneti teljesítmény

15mW x 2 (16Ω)

Fejhallgató impedancia
tartomány

16Ω ~ 300Ω

Jel-zaj viszony

≥100dB

Frekvencia átvitel

5Hz ~ 45KHz

Bemenet

USB 2.0

Kimenet

Sztereo jack

Támogatott fájltípusok

flac,wav,aiff,ALAC

Tömeg

37.5g

Méret (mm)

61,3 x 44 x 11,8

Lars & Ivan
DAC Fire
DAC Headamp
Használati útmutató

Ön neve:

148mm

Telefonszáma:

E-mail címe:

Kizárólagos magyarországi
márkaképviselet:

Címe:

Muzix Group Kft.
www.muzix.hu
info@muzix.hu
1139. Budapest, Fáy u. 20
+36(1)9070709

Megjegyzés

TARTOZÉKOK
USB kábel
(csak töltéshez)

Audió
kábel

Használati
útmutató

Lars & Ivan

www.lars-ivan.hu
www.facebook.com/LarsnIvanMagyarorszag
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BACK

Lars & Ivan
Köszönjük, hogy Lars & Ivan gyártmányú
készüléket választott. A Lars & Ivan elkötelezett
mind a minőségi zenehallgatás mind a kiváló
termékminőség mellett. Gyártmányaink a
legmagasabb sztenderdek szerint, válogatott
alkatrészekkel és német ipari formatervezéssel
készülnek. Termékeinkre 1+1 év garanciát
vállalunk (a +1 év regisztrációhoz kötött), a
gyártási és anyaghibákból bekövetkező
meghibásodásokra. Kérjük vegye figyelembe a
magyarországi jótállási szabályozást is.

TULAJDONSÁGOK ÉS
MŰKÖDÉS
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Kék LED
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LED visszajelzések:
• Középső zöld LED : Állapot visszajelző.
Számítógép csatlakoztatás esetén világít,
adatátvitel esetén villog.
• Kék LED : hangerő állítás visszajelző.
Hangerő emelés esetén villog a hangerő +
gomb  megnyomása után. A gomb
nyomva tartása esetén a maximális szint
eléréséig villog, azután folyamatosan világít.
• Kék LED : hangerő állítás visszajelző.
Hangerő csökkentés esetén villog a hangerő gomb  megnyomása után. A gomb
nyomva tartása esetén a minimális szint
eléréséig villog, azután folyamatosan világít.
• Piros LED : Némítás visszajelző
külső
 Opcionális
mikrofon csatlakozó

 Némító
gomb

 Mikrofon

 Piros LED

Mikrofon bemenet:
A dac Fire rendelkezik saját beépített
mikrofonnal. Amennyiben szeretné
csatlakoztatni saját kondenzátor mikrofonját,
azt megteheti a külső mikrofon csatlakozón 
keresztül. Külső mikrofon csatlakoztatása
esetén a beépített mikrofon kikapcsol.
Felvételek rögzítéséhez ki kell választani a dac
FIRE eszközt, mint rögzítő eszköz a
számítógép szoftverében.
Felvétel készítés
Felvétel üzemmódban két kék LED 
villog, jelezve az üzemmódot.
Felvétel közben a némítás gombbal
szüneteltetheti a felvételt. A szünetet a
némítás visszajelző LED  világítással jelzi.
A némítás gomb ismételt megnyomásával
folytathatja a felvételt.
Zene lejátszás
A középen található zöld LED  villog, amikor
zene adat érkezik a készülékre.
A némítás gombbal  némíthatja a
készüléket zene lejátszás közben. A némítást
a gomb mellett található piros LED 
világítással jelzi. A gomb ismételt
megnyomásával kapcsolhatja ki a némítást.

 Fejhallgató
kimenet

adat és táp
 USB
csatlakozó

148mm

Csatlakoztatás
Számítógéphez való csatlakoztatás során az
esetek többségében nem szükséges a dac
FIRE meghajtóját telepíteni.

Üzembe helyezés:
1) Csatlakoztassa az USB kábelt a
számítógépéhez.
2) Csatlakoztassa az USB kábelt a dac FIRE
készüléket microUSB csatlakozójához . A
középső zöld LED  jelzi a kapcsolatot.
3) Csatlakoztassa a fejhallgatóját , és a dac
FIRE bekapcsol.
4) Adott számítógépen az első üzembe
helyezés alkalmával felugró ablak jelezheti a
készülék csatlakozását, amit lehet manuális
telepítés követhet.

